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EXECUTIVO LICITAÇÃO 
 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de Confecção de Esquadrias em Alumínio, 

Metalon, Vidro e Ferro para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais de Areia Branca/RN. 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade Pregão 

Presencial de nº 007/2020, que tem por objeto o Registro de preços para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Confecção de Esquadrias em Alumínio, Metalon, Vidro e Ferro para 

atender as necessidades das Secretarias Municipais de Areia Branca/RN. 

Após provocação do Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, os 

autos foram remetidos à Assessoria Técnica Jurídica do setor de 

Licitações que apresentou nota técnica, posicionando-se pela revogação 

do certame, diante dos vícios apontados no Instrumento Convocatório; 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão; 

Conforme apontado na Nota Técnica, houve equívoco do 

Pregoeiro desta Prefeitura, bem como da própria Assessoria Técnica 

Jurídica, quando optaram pela adoção do tipo de licitação menor preço 

global no presente caso. 

 Ora, conforme mencionado no referido posicionamento, a 

súmula 247 do TCU determina a priorização de licitações do tipo menor 

preço por item, in verbis: 

Súmula 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por 

item e não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 

objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 

em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade (negritou-se). 

 

Além disso, é de ser ressaltado que a adoção do tipo de licitação 

menor preço global, de fato, “constituiu atitude que veio a restringir a 

competitividade, prejudicando assim a isonomia da licitação” 

 

Para tanto, transcrevo o seguinte trecho da Nota Técnica: 

 

“Ao analisarmos o Contrato Social e o CNAE da empresa F 

Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 22.309.454/0001-04, percebe-

se que esta licitante apresenta comprovação de atuação no 

ramo de parte do objeto licitado. Pois, em que pese não ter 

objeto social e CNAE para atuação por exemplo no ramo de 

vidraçaria (item 04 do certame), apresentou taxativamente 

comprovação de atuação no ramo de “serviços de confecção 

de armações metálicas  para a construção” objeto este 

claramente compatível com os itens 08 à 10 da licitação; 

 

Desta forma, verifica-se claramente que a unificação dos itens 

da licitação em apenas um lote (menor preço global), implicou 

na restrição de competitividade ao certame, impedindo assim 

que empresas que atuem em apenas um dos ramos da licitação 

pudessem participar da mesma”; 

 

Como bem observou o posicionamento da Assessoria Técnica, 

a manutenção do Instrumento Convocatório, com a adoção do tipo de 

licitação menor preço global, e o prosseguimento do certame causarão 

restrições à competitividade, contrariando inclusive o entendimento do 

próprio Tribunal de Contas da União – TCU; 

   

Com efeito, necessário fundamentar a presente decisão no art. 

53 da Lei Federal 9.784/1999, que prever taxativamente a possibilidade 

da Administração Pública promover a revogação de seus próprios atos, 

com razão no interesse público Tal dispositivo do procedimento é de uma 

clareza exemplar no momento em que dispõe: 
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Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos. 

 

Neste momento, vale ressaltar igualmente que a 

Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de 

anular ou revogar o ato administrativo, sem que isso se constitua em ato 

de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada posicionamento da 

Jurisprudência pátria pelo STF, nos enunciados das Súmulas 346 e 473: 

 

STF Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração da 

Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública 

pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 

 

STF Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação ou 

Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode 

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial. 

 

Desta feita, diante da constatação de equívoco que torna o ato 

ilegal, sendo irreparáveis as consequências do mesmo, é obrigatória a sua 

revogação, haja vista ser uma das funções da Administração Pública 

resguardar o interesse público, bem como observar o princípio da 

isonomia e da competitividade nos procedimentos licitatórios.  

 

Assim sendo, em consonância com o posicionamento da 

Assessoria Técnica Jurídica do Setor de Licitações desta Prefeitura 

Municipal e, de acordo com entendimento da nossa Egrégia Corte de 

Contas, determino a revogação do Edital do Pregão Presencial de nº 

007/2020, que teve por objeto o Registro de preços para contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de 

Esquadrias em Alumínio, Metalon, Vidro e Ferro para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais de Areia Branca/RN, bem como 

todos os seus atos posteriores. 

 

Na oportunidade, determino ainda que o Pregoeiro desta 

Prefeitura dê prosseguimento ao presente certame, procedendo, desta 

feita, a elaboração de novo Instrumento Convocatório, oportunidade em 

que deverá observar na integralidade a nova Nota Técnica da Assessoria 

acima referida. 

 

Cumpra-se, 

Publique-se. 

Areia Branca(RN), 11 de março de 2020. 

 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

Prefeita Municipal. 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DA SESSÃO PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte) as 12:00 

(doze) horas, a Comissão Permanente de Licitações do Município Areia 

Branca/RN, composta pelos senhores Antônio Lopes Neto (presidente), 

Eudes César de Oliveira e Renan Cândido de Souza Lemos 

(membros), reuniu-se para processar os trabalhos referente a licitação na 

modalidade de Tomada de Preços Nº 003/2020, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 

de Reforma e Revitalização da Orla da Praia de Upanema - Trecho 

01 - no Município de Areia Branca/RN. Na hora marcada para a 

realização da sessão compareceram os senhores Josenildo Nunes de 

Lima Junior - CPF - 060.110.764-08 (sócio) representante da empresa 

licitante Arteng Empreendimentos e Construções Ltda. - CNPJ - 

23.768.809/0001-63 e Francisco Raimundo Filho - CPF - 010.509.254-

16 (sócio) representante da empresa licitante F Raimundo Filho Eireli - 

CNPJ - 22.309.459/0001-04, os quais protocolaram os envelopes e se 

ausentaram da sala de licitações. Analisados os referidos documentos 

pelos membros da CPL, foi constatado que as referidas empresa licitantes 

estão Habilitadas a participar do referido certame. Após o prazo recursal 

(com ou sem a interposição de recursos), será dado continuidade ao 

referido processo. Assim sendo, a data para a abertura dos envelopes de 

“Proposta de Preços” será no dia 23 (vinte e três) de março as 11:00 

(onze) horas (horário local). Não havendo nada mais a tratar, o 

Presidente da CPL determinou o encerramento dos trabalhos, lavrando 

para tanto a presente ata que, depois de lida, foi assinada pelo Presidente 

e membros da Comissão Permanente de Licitações.  

 

 

_______________________ 
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Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

 Presidente 

 

_________________________ 

Eudes César de Oliveira  

CPF - 033.885.464-95 

Membros 

 

_____________________________ 

  Renan Candido Souza de Lemos 

CPF - 091.680.244-28  

Membro 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL - 

VIGÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS 004/2018 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: Agil Construções, Comércio e Serviços Eireli  - 

ME. 

CNPJ - 28.452.637/0001-38. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de construção 

civil para a Prestação de Serviços de Engenharia de reforma e ampliação 

da nova sede administrativa da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 

VIGÊNCIA: Prorrogada até 16 de abril de 2020. 

Areia Branca/RN, em 14 de novembro de 2019.  

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

Bruno Rodrigo Ferreira da Rocha  

Sócio Administrador. 
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